
56e jaargang no 29 dinsdag 21 juli 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 • 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags In:
Hengelo, KeUenborg,
Velswtfk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Foldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram

magere speklappen

100 gram

gepaneerde snitzeis

De gehele week:

150 gram

slagersham

100 gram

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrtfdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

250 gram HOLLANDSE

biefstuk

Ga, vóór u op vakantie gaat, nog even naar uw Rabobank. En regel er in één keer al uw vakantie-
zaken. Buitenlands geld, reisverzekeringen, hulpverlening in het buitenland, reis- en/of Euro-
cheques, safeloketten. U gaat dan een stuk geruster op vakantie.

Raadhuisstraat 21 Hengelo Gld Tel. 05753-2022
Spaistraat 23 Hengelo Gld Tel. 05753-1601 Vakmensen in Vakantiewensen.
St Janstraat 44 Keijenborg Tel. 05753-1336

GELDIG VAN 22 JULI TJE.M. 5 AUG.

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

De bakker
die zelf
efcedag
zijn vers
BROOD
bakt

NOG EENMAAL MET:

HAM-KAAS CROISSANTS

MOKKA-BRIOCHES

koffiebroodje met echte koffie hazelnoten paté

POIRE BELLE HELENE 8.95
een heqrüjk perengebak voor ca. 8 personen

Boulangerie et patisserie

R. KREUNEN
TEL. 05753 1474 - HENGELO GLD

SLIJTERIJ

T HOEKJE
Geldig t.e.m 27 juli 1987

l Itr 3-STERBEN V.D. EELAART 18.45

l Itr BOKMA JENEVER 18.95

l Itr Henkes
CITROEN-BRANDEWIJN 13.45

l Itr BOLS BESSENJENEVER 13.95

l Itr GORTER BEERENBURG 14.95

l Itr BOLS VD3UX 18.45

l fles BEEFEATER GIN 20.95

l fles CONGO 12.95

Uw bestelling: wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.48

ONTBIJTSPEK

100 gram 1.28

BOTERHAMWORST

100 gram 1.18

MAGERE RUNDERLAPPEN

500 gram 9.48

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

| >

i Bakkerij Bruggink l
RAADHUISSTRAAT If • TEL USB

Ë
DEZE WEEK: ss

Eigengebakken
ROGGEBROOD** •<

van 1.35 voor 1,00 5

l 8 BOLUSSEN \
van 6.00 voor 4.75 |

^J

; Wij gaan met vakantie

: van 27 juli t.e.m. 8 augustus
^ w

va HKHVM aa NVA - H^MMVH UWHVM aa MVA

Houdt uw goede Kets
in topconditie

Een fiets verkopen kan iedereen, maar
wanneer u na jaren nog even licht wilt fietsen
als op de dag waarop u bij ons de winkel
uitreed moet u ons er zo af en toe even naar
laten kijken.
Wij leveren u een kwaliteitsprodukt Gazelle, en
de topservice die daarbij hoort.

Verwen u zelf met een Gazelle
en laat ons uw Gazelle verwennen

Ook een fiets is af en toe aan een kleine beurt
toe. Service en onderhoud maken dat uw
Gazelle jarenlang probleemloos meegaat

Nog één maand . . .

15-8-1987
Concert voor

orgel en koor
in de Remigius

kerk Hengelo

lul.: tel. 05753-1253

Wim v .d. Panne
rn.ni.v. het dames-
en herenkoor
Keijenborg:
n.l.v. Jan Kleve

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11-Hengelo Gld Tel. 05753-7278

CAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

HET ADRES voor
kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
tfesterweg 10 - VanweWer
Tel. 08356-85664

*1W

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby



WIJNBERGEN
is deze week met

vakantie
Onze bloemenkas is normaal

GEOPEND

Deze week:

10 ROZEN met gips 350

1 gemengd BOEKET 495

1 KAAPS VIOOLTJE 150

1 KALANCHOë 250

FA. WIJ N B E R G ER
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL «0753-1471

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken

voor de vele felicitaties, die wij mochten ont-

vangen op onze trouwdag 3 juni j.l.

ALEX EN CARLA WENNEKES

Toldijk, juli 1987.

Weth. Massinkstraat 21.

Hartelijk donk!

Ons afscheid van de ds J. L. Piersonschool, werd

een onvergetelijk gebeuren.

Het kinderf eest op 30 juni en de receptie op

l juli waren hartverwarmend.

Gelet op de overweldigende belangstelling, die

gepaard ging met een stroom van gelukwensen

en geschenken is het ons onmogelijk iedereen

persoonlijk te bedanken. We hopen dat u hier

begirip voor zult kunnen opbrengen.

Een ieder, die op welke wijze dan ook zijn be-

trokkenheid toonde, danken wij uit de grond

van ons hart!

M. HOOGEVEEN

K. HOOGEVEEN SIK

Hengelo Gld, juli 1987.

Braderie Hengelo Gld
HKM - 5 en 6 aug. a.s.
Daar zijn wij ook aanwezig meti „Woltere
Buukskeskroam"
Dank voor dje moeite welke men zich getroost
heeft om ondanks de kennis onze zaak te be-
reiken.
De Kerkstraat en omgeving is ten ene male
een zeer goede plaats voor die opbouw van ker-
mis en braderie.
Leven in de welbekende brouwerij.

mrOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 • HENGELO GLD
t.o. de Remigiuskerk

Reflexzonetherapeute
Wil ma Berendsen

Korenweg 9
7021 ME Zelhem
Tel.08344-734

Wegens vakantie

is de praktijk gesloten

van 27 juli tot 17 augustus

Te koop prei- en boerenkoolplanten,
W. Hendriks, Hengelosestraat 26a, Keijenborg

GESLAAGD

In Den Haag slaagde onze plaatsgenote Bianca Jolij

voor het diploma schoonheidsspecialiste.

Zij volgde haar opleiding bij schoonheidsinstituut

Wanrooy te Arnhem.

IVN-CURSUS NAJAAR 1987

De IVN-afdeling Lochem start in september a.s., bij
voldoende deelname, twee „groencursussen". Een voo-r
de regio Hengelo Gld en één voor de omgeving van
Laren.
De cursus bestaat uit 6 lessen en 5 excursies, ongeveer
om de 14 dagen. In Hengelo Gld op dinsdagavond en
de opvolgende zaterdagmorgen. Vóór de feestdagen in
december zijn de cursussen afgelopen.
Onderwerpen zijn o.a- het ontstaan van de Achter-
hoek, wat is milieu nu eigenlijk, komen de dieren de
winter door, he-rfstverschijnselen.
Men kan zich aanmelden bij mevr. C. Brouwer, Nieuw-
stad 23, Vorden, tel. 05752-1060 of bij de heer R. Ver-
steegen, Prunusstraat 18, Hengelo Gld, 05753-2976.

GROTE VANGST

Op 11 juli j.l. heeft de heer W. G. B. Stienissen, Juli-
analaan 30 te Hengelo Gld, lid van de plaatselijke vis-
vereniging HHV, een spannend kwartiertje beleefd.
Hij slaagde erin om een kroesikarper van 84 cm met
een gewicht van maar liefst 16J/2 pond te vangen.
Dat dit geen eenvoudige zaak was, blijkt ui* het feit
dat de heer Stienissen tot zijn middel te water moest
om de vis aan de kant te brengen.

PLAYBACK-SOUNDMIX SHOW

De inschrijvingen voor de te houden playback-sound-
mix show te houden tijdens de Braderie van 5 en 6
aug. te Hengelo Gld beginnen goed te lopen, maar er

kan nog wel wat talent bij.
Win één van de prachtige prijzen met jouw uitvoering

van een artiest.
Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd en het is nog

gratis ook.
Geef je op voor dit nationaal gebeuren, met deelname
uit Hengelo Gld, Varsseveld, Aalten en Den Helder.
Bel voor deelname of informatie 05753-1300-1474.

Opgave vóór 27 juli a.s.
Of gebruik de bon uit „De Reclame" van 14 juli j.l.

POLITIECONTROLE

De laatste tied heure wi'j in de familie en de buurte
der oaver klagen, daj in de mooie peerdedarpse
stroate, woar i'j an beide kanten 'n auto tut stilstand
meugt brengen, zodaj d'r hoas niet tussdeur kont, en
aj mekare integen komt is 't helemoale kroepen.
Now is ons op de banke an de Rrjnweg veteld dat de
polietsie doar regelmatig noa kek of de boel doar
ordelulk verlöp.
Op un mooien middag wazzen Arnold en Carla, 'n
stark verliefd paart jen met de auto d'r ok deur ekom-

men. Arnold had 'n betjen opzied ehangen met ene
arm um Carla hen en den anderen an 't stuur, 't Ging
soms kot langs un fietse hen en rakeling langs un
auto. Now was dat allemoale wel goed egoan, moarnet
veur de winkel, woar vrogger Klem wonen, ston de
polietsie op te passen. He stok dan ok de hand in de
heuigte en met den anderen weesse noa de kante, doar
mos Arnold de auto neerzetten.
De polietsie dee 't portier los en zei: begriep i'j niet
dat 't zo met ene hand vol te geveurluk is hier?

Arnold, zich van gin kwoad bewust, zei, wat kank be-
ginnen, ik hep de gordel umme en met de andere hand
mok 't stuur vashollen en Carla vind 't zo wel genog.
Carla is ok niet van gistern en die zeg ,at volgende
wekke Hans en Mies 14 dage met de tante goat, is
volle ge veur lokker.
De polietsie was zelf ok nog jong hè dach nog wel
effen an artikel 25, woair aj alles an op kunt hangen,
hi'j kreeg uit buuksken niet uut de tesse in de hoppe
dat 't nog un keer op un brulfte uut kon dreajen.

Leazer uut Zelhem

STERKSTE iMAN VAN HENGELO GLD

Voor de eerste keer zal op vrijdag 24 juli a.s. in Hen-
gelo Gld, de wedstrijd .Sterkste man van Hengelo Gld'
worden gehouden.
De krachtmeting die op het terrein van TTV Bekveld
aan de Wichmondseweg 41 zullen plaatsvinden, be-
ginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis.
Gestreden wordt o.a. op de navolgende onderdelen:
accu tillen, vaten laden, bakstenen drukken, auto kan-
telen, trekker trekken etc.

De heren die met elkaar de strijd zullen aanbinden zyn
H. Visschers, W. Oldenhave, F. Hüderink, W. Bannink,
B. Wissels, L. Ehringfeld, H. Wissels, T. Heitkönig, ,
J. Masselink en H, Horstink.
De huldiging is na afloop in de tent.
De organisati evan dit spektakelgebeuren is in handen
van de touwtrekvereniging Bekveld.

KERMIS VISWEDSTRIJDEN HHV

Tijdens de Hengelose kermis zijn door de HHV in
samenwerking met de EMM uit Hengelo Gld, viswed-
strjjden voor junioren en senioren gehouden.
Bij goede weersomstandigheden wisten 9 van de 15
junioren een of meerdere vissen te vangen De voor-
zitter van EMM de heer Jaaltink, kon na afloop de
beker uitreiken aan Marielle Wentink, die als enigste
vrouwelijke deelnemer, alle jongens te slim af was.
De uitslag was: l Marielle Wentink 328 cm, 2 Rubeir
Hulstijn 319 cm, 3 Marco Gotink 11 cm, 4 Martijn Vrug
gink 42 cm, 5 Chris Wullink 16 cm, 6 Jurgen Meme
link 15 cm, 7 Hugo Jansen 12 cm, 8 Freddy Zenhorst
11 cm, 9 Danny Jolink 9 on-

Aan de seniorenwedstrijd in de Oude IJssel werd door
32 personen deelgenomen. Ze wisten gezamenlijk 2251
cm vis aan de kant te brengen.
Tijdens de prijsuitreiking in zaal Concoria was weder-
om een delegatie van EMM aanwezig om de beker uit
te reiken aan de heer G. Bosman, die 265 on vis wist
te vangen. De overige uitslagen zijn:
2 H. Hulstijn jr 249 cm, 3 J. Ibink 224 cm, 4 G. Wen-
tink 219 cm, 5 A. Grotenhuys 172 cm, 6 B. Beumkes
117 cm, 7 H. v.d. Lende 101 cm, 8 H. Lebbink 94 cm,
9 H. Hulstijn sr 82 cm.

Vraag het aan de Hartstichting

bellen de infolijn voor
telefonische informatie.

lijf! ̂ 070-614 614

POLITIEINFORMATIE
Dinsdag 30 juni 1987: tijdens controle zijn weer div.
recreanten nabij de Markepias weggestuurd; het is
verboden aldaar te recreëren zonder dat men aan het
vissen is en men niet in het bezit is van een geldige

vis-akte en vergunning van de Hengelose en Zelhemse
visvereniging. Men loopt het risico een bekeuring te
krijgen voor het lopen op verboden grond.
Woensdag l juli: op de kruising St Janstraat-Kerk-
straat te Keijenborg von een aanrijding plaats tussen
een achteruitrïjdende vrachtauto en een stlstaande
personenauto, gelukkig alleen materiële schade.
Tijdens een verkeerscontrole op de Kruisbergseweg
is een automobilist bekeurd terzake het rijden met een

gladde band.
Donderdag 2 juili: op de Leliestraat ontstond een aan-
rijding tussen 2 personenauto's, ook alleen materiële

schade.
Zaterdag 4 juli: tractorbestuurder bekeurd terzake te
weinig zicht i.v.m. lading in de spiegels en het niet
gekoppeld hebben van de rempedalen.
Op de Ruurloseweg kwam een fietster ten val omdat
zij geraakt werd door een passerende vrachtauto, het
gevolg was dat de fietster aan dit voorval een ge-
kneusde hand en een kapotte blouse overhield. De
vrachtwagen is helaas tot op heden nog niet achter-
haald. Misschien heeft een getuige iets te melden?
Een bestuurder van een bromfiets moest zijn voertuig
voor enige tijd aan ons afstaan voor een nader tech-
nisch onderzoek. Dit onderzoek wees uit, dat de brom
fiets een te groot vermogen had hetgeen de bestuur-
der-eigenaar een bekeuring kostte.
Een recreant werd bekeurd aan de Markepias voor het
zich bevinden op verboden grond.
Een autobestuurder werd bekeurd omdat deze zijn
voertuig had laten stoppen in het stopverbod aan de
Ruurloseweg
Een motorrijder kreeg een flinke bekeuring omdat
deze met een onverantwoorde senliheid over het circuit
in Varssel racede; vermoedelijk probeerde deze be-
stuurder zo snel mogelijk het trajekt „Varssel-Ring"

af te leggen, hetgeen hem ook aardig lukte, doch hem
werd proces verbaal aangezegd terzake: snelheid,
geen richting aangeven, niet voldoende rechts houden
(bochten binnendoor afsnijden), te kleine niet goed-
gekeurde kentekenplaat. Door de politie zal blijvend
toezzicht op of nabij het circuit worden gehouden,
i.v.m. met de vele klachten van aanwonenden.
Maandag 6 juli: op de kruising Steenderenseweg-
Berendschotstraat-Zaarbelinkdijk vond een aanrijding
plaats tussen 2 personenauto's, het bleef bij materiële

schade. Een van de bestuurder verleende geen vrije
doorgang aan een van rechts komende personenauto,
beide auto's waren total loss.
Op de kruising Veldhoeksweg-Schapendijk vond even-
eens een aanrijding plaats tussen 2personenauto's,
ook hier was grote materiële schade, doch geen per-
soonlijk letsel, de aanrijding ontstond doordat een van
de bestuurders de Veldhoekseweg opdraaide, terwijl
de andere bestuurder juist enkele personenauto's aan
het inhalen was.
Dinsdag 7 juli: op deze morgen bleek dat de ruit van
de toegangsdeur van de kachelfabriek Thermocet aan
de Zelhemseweg het had begeven, het leek er sterk op
dat dit het gevolg was van opzettelijke vernieling.
Misschien heeft iemand iets gezien?
Opnieuw werden enkele zwemmer in de Markepias
weggestuurd.
Een bestuurder van een personenauto bleek te diep
in het glaasje te hebben gekeken, hem werd een bloed
proef afgenomen. Tevens was deze persoon niet in
het bezit van een rijbewijs hetgeeen hem een dubbele

bekeuring kostte.
Woensdag 8 juli: tijdens de markt werden 2 foto-
grafen gewaarschuwd omdat zij niet de vereiste ver-

gunning voor de straatfotogjafie hadden.
Op ,de Hietmaat" tijdens de paardenkeuring kwam
een persoon onder een paard, slachtoffer is per ambu-

lance naar het ziekenhuis afgevoerd.
Op de Aaltenseweg t.b.v. de kruising met de Groenen-
daalseweg belandde een bestuurder met zijn voertuig
+ aanhanger in de sloot, tengevolge waarvan zijn hele
voertuig werd vernield. Het ongeval ontstond omdat
de bestuurder met zijn voertuig bij het tegenkomen
van een tegenligger in de berm belandde, vervolgens
door het hoogteverschil wegdek-berm weer op de weg
kwam, maar daardoor in de slip raakte en in de sloot
belandde. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken

voor.
Er werden op de lekink, Hummeloseweg, Bannink-
straat en Zelhemseweg 19 automobilisten op een par-

keerbon getrakteerd.
Nabij de boterfabriek aan de Zuivelweg is 'n zwarte

c.mpo herenfiets ontvreemd.
Op de Hummeloseweg werd een automobilist bekeurd

terzake parkeeren op het trottoir.
Donderdag 9 juli: in de bebouwde kom zijn een twee
tal fietsen aangetroffen (groene damesfietsen), een
fiets kon aan de hand van de postcode weer aan de
eigenaar (uit Almelo) worden teruggegeven.
Iemand deed aangifte van diefstal van zijn zware

herenfiets.
Vrijdag 10 juli: door de PTT werd aangifte gedaan
van de telefooncel aan de Raadhuisstraat nabij het
postkantoor, die was vernield; een tweetal ruiten heb
ben het moeten ontgelden; mogelijke getuigen worden
verzocht zich te melden, e.e.a. is gebeurd tussen vrij-
dag 10 juli omstreeks 18.00 uur en zaterdag 11 juli

omstreek 9.00 uur.
Zondag 12 juli: bleek dat de toegangsdeur van de
kantine van PAX was vernield met een stuk step-
tegel, tot op heden is nog niet bekend of er wat wordt
vermist of men binnen is geweest. E.e.a. zal nog wor-

den doorgegeven.
Op de Kerkekamp werd door een aanwonende een
bromfiets aangetroffen, het verzekeringsplaatje was
van het voertuig afgehaald, de bromfiets is op het
politiebureau gestald, het betreft een Kreidler, kleur
groen; mogelijk heeft iemand iets gezien?
Op de Teubenweg te Keijenborg werd een damesfiets,
merk Rival, aangetroffen, deze is echter later aan de
rechtmatige eigenaar teruggegeven.
Bij textielzaak Schröder moest een ruit het ontgelden,
de dader is nog spoorloos, misschien heeft een kermis

ganger iets gezien.
Op de Varsselseweg kwam een auto in botsing met 'n
klein reekalfje, het kalfje werd gedood de auto licht

beschadigd.
Maandag 13 juli: op deze maandagmorgen werd aan-
gifte gedaan van diefstal van een tweetal fietsen, tot
op heden zijn zowel daders als fietsen nog spoorloos;
mogelijk dat iemand iets van deze diefstallen heeft ge-
zien. Een fiets is ontvreemd nabij het perceel Spal-
straat 26 (Gerrits-Lamers) en de andere is ontvreemd
nabij de Rabobank in de Raadhuisstraat.
In do Spalstraat reed een vrachtwagen tegen een
ke.misattractie aan, geringe materiële schade.
Uit een kleedruimte op zwembad 't Eelderink werd
een horloge ontvreemd.
Op zondag 12 juli vond teven nog een aanrijdinkje
plaats tussen 2 personenauto's op de kruising het
Karspel-Sarinkkamp, een van de bestuurders ver-
leende geen voorrang aan de ander, alleen materiële
schade, beide voertuigen werden afgesleept.

eboorte-
<ddltje?

Een geboortekaartje moet apart zijn. Ntt zo apart
als uw baby.

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

m
infcrcaril

DRUKKERIJ WOLTERS



Deze week bij uw

Echte Bakker:

Af d. brood:

MUESLIBOL
pi m 450 gram £• «7O

Afd. banket:

Boerenjonges-
TOMPOUCEN
5 stuks 5.35

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spatetnat »1 Hontfelo Gld - Tel. 06753-1250

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

W// kunnen U bieden:

VERSE ZEETONG GEROOKTE PALING

VERSE FOREL GARNALEN
ZEEWOLF GEST. MAKREEL
DOORN HAAI SPEKBOKKING

SCHOL ZURE HARING
KABELJAUW WARME gebakken VIS
GEROOKTE ZALM

5 HOLLANDSE NIEUWE 1Q.QQ

Emmertje harde ZURE HARING

4.50
Alles Ie kwaliteit

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

VLEES • VOOR FIJNPROEVERS!

Zigeunersnitzels 150 gr J .50

Schouderkarbonade 500 gr 3i75

Slagersham 150 gr

Kookworst 150 gr

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

Wij zijn met vakantie van zaterdag

25 juli om 13.00 uur t.e.m. woens

dag 5 augustus

Donderdag 6 augustus staan wij weer voor U
klaar.

IJsver. „STEINT JESWEIDE"

AVOND-
FIETSVIERDAAGSE
Leden en niet-leden opgelet!!
Fietst u graag en wilt u daarbij genieten van

Hengelo en zijn prachtige omgeving,

noteer dan deze dagen:

Maandag 101.m. vrijdag 14 aug.
houden wij onze avond fletsvietrdaagse
Woensdagsavond 12 augustus is de inhaaldag

Inschrijving maandag- en dinsdagavond om

17.30 uur.

Start elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur.

Vakantie in binnen- of buitenland.
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw

REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarekantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80 p.d.

kinderen vanaf f 0.60
p.d.

Automob i! i stenhulp

Annuler i ngs verzeke ri ng

Voor informatie:
SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL.05753-3000
BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL.08340-34025

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goede, en, taxaties en juridische adviezen.
Lid N.v.A.

••••••

üdNVM

SCHRÖDERSTOFFEN

Wij gaan door met onze

grandioze

OPRUIMING

Zie onze etalages

Vele koopjes Vele koopjes

Ruurloseweg 1-HengeioGld Telefoon 05753-1232

NOG OPRUIMING
PAK UW VOORDEEL!!
T.e.m. zaterdag

10% korting
op olie niet afgeprijsde voorradige art.

NYLONTAPIJT, woonkamerkwaliteit nu per m 109.-

Zuiver scheerwol TAPIJT v. 235.- nu per m 195.--

TAPIJTTEGELS meeneem prijs per stuk 8.95

OVERGORDIJNSTOFFEN per m vanaf 5.»

VALLETJES per m vanaf 3.95

D}e laatste JOGGINGPAKKEN

in de maten 110-116-128 nu HALVE PRIJS

Aanbieding POLOSHIRTS maat 74 t.e.m. 86 9.95

EN NOG VEEL MEER

IN DE OPRUIMING BIJ

DISBERGEN
Ruurloseweg 17 HENGELO GLD - Tel. 05753-1425

Te koop nieuwe aardappe-
len Gloria en zwarte scha-
pen lammeren. Nijenhiuis,

Broekweg 4, Hengelo Gld

Te koop jonge aardappelen
Doré en alle soorten kool-
en preiplanten A. Menk-

veld, Banninkstraat 58,

Hengelo Gld, tel. 2090

Te koop alle soorten kool-
planten, prei, andijvie, knol
selder ,̂ seldery, peterselie
Niesink, Past. Thuisstr. 10

Keijenborg

Schoolboeken
NU BESTELLEN
voorkomt zo straks
wellicht narigheid.

Uw leverancier voor:
SCHOOLSPULLEN
SCHOOLAGENDA'S

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlND/VIOLENMKKERS

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrijdag, zaterdag

WEGENS GROOT SUCCES:

SUIKERBROOD
plm 400 gram

Zolang de voorraad strekt

1.75

Koop nu uw AARDBEIEN goed-

koper, door zeft te plukken!

Gaarne eerst even bellen

FAM. WULLINK
Banninkstraat 54a - Hengelo Gld • 05753-1427

TEVENS TE KOOP:

WIJ ZIJN MET VAKANTIE

van 10 t.e.m. 25 augustus
Woensdag 28 augustus staan wij weer voor U

klaar.

Slagerij J. STAPELBROEK
Telefoon 1258, na 6 uur 1249

AFWEZIG 20 juli t.e.m. 7 aug '87

Jeanette Hebbink
oefentherapeute Cesar

Raadhuisstraat 51b - Hengelo Gld

Voordrinkende gevallen kunt u onderstaand

nummer bellen bellen: 08344-494

Nieuw, eigen import van

het Duitse slankheidsbrood

ÖKOPAN. Ingrediënten:

tarwe, rogge, gerst, soja,

magere yoghurt, distel

oliën, vruchtenazijn, peter-

selie en zee-algen. Dealer

van dit gezondheidsbrood

is bakkerij Kreunen,
tel. 05753-1474

O P R U I M I N G
De laatste week van de opruiming met zeer
lage prijzen

Couponnen tapijt en gordijn tot

60% korting
Tevens nog diverse meubelen tegen zeer lage
prijzen

„DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1484

Verloren dameshorloge,
metalen bandje, witte kast

tijdens de Hengelose ker-

mis. Gaarne terugbezorgen

bij Bianca v.d. Lende, Pla-

i i M uweg 7, Hengelo Gld,

Tel. 3198

Te koop nieuwe aard-
appelen, 60 ot per kilo.

Heuskes, Wuusweg 2, Tol-

dijk, tel. 05753-1259

SPORT GOED

met SPORTGOED
VBO

Roozegaarde sport
Spakrtraat 18. Hengelo Gld

Te koop boerenkool plan ten
D. Poorterman, Voortse-

weg l .Toldijik.

Hulp gevraagd voor vrij-
dagsmorgens, tel. 05753-

1733

Gevraagd te Hengelo Gld:

oppas voor kinderen van 4

en resp. 2
J
/2 maand. Vanaf

19 aug. op de woensdag

t.e.m. vrijdag.

Brieven onder no. B 30

bureau de Reclame

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

UITSLAG trekking verloting

majorettever. E.M.M.

75 - 85 - 96 -108 -117 -186 - 245 - 327
337 . 390 - 451 - 462 - 479 - 533 - 588

598 - 703 - 742 907 - 916 - 1030 -1060

11 1 3 - 1123 - 1148- 1172- 1180 -

1231 -1239 -1240 -1247 -1276 -1285

1336 -1337 -1378 - 1399 -1428 1474

1506-1519-1531 -1541 -1580-1620

1624 -1625 -1712 -1714 -1733 -1980

1985.

Prijzen zün af te halen bU café Wolbrink.

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 3 t.e.m. 8 augustus

Kapsalon WUESTEKENK
Spalstraat 2 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1287

Wij hebben ALLES voor de

de week
WECKGLAZEN, diverse maten

WECKRINGEN

WECKKLEMEN

WECKTHERMOMETERS

EN ROOSTERS

WECKKETELS voor gas en elektra

DIEPVRIESDOZEN

DIEPVRIESZAKKEN

DIEPVRIESZAKKEN SLUITERS

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat Baiminkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Sterkste man van Hengelo G
vrijdag 24 juli
Aanvang 19.30 uur

Org.: TTV Bekveld

Terrein Berenpas, Wichmondseweg 41

Entree gratis

GEVRAAGD:

part-time chauffeur
leeftijd v.a. 40 jaar

woonachtig in Hengelo Gld of

directe omgeving

Men dient bereid te zijn weekend-

diensten te verrichten.

Telefonisch aanmelden bij

Zelhemseweg 8 • Hengelo Gld - Tel. 05753-3005



DANSEN met

TRAIN BAND
zondag 26 juli

Teamwork
Zondag 2 aug.

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld> Tel 05753-1374
Aan OM bedrijf afln uitsluitend bij de A.N.V.C.
aangeolotea contactlen»*pecialtt«n

S EERHE ESTERS
HEIDEPLANTEH
LAANBOMElf
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAB
8PORTVELDMENGSEL
COMPOST
TUBFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

ü. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Heng-do Gld
T«L 99799-1424

Tapijl vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

"l
Verbluffend remltaat
Huur slechte f 10.— p.

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo GM
Felefoon 0675S-130*

Na 394 schoten werd Frans Goorman schutterskoning. HlerbU met 2tyn gezin In het rtftuig.

per stuk 79

Geroosterde
ACHTERHAM
100 gram

Gekookte
Geld. worst
100 gram

189

99

WAARDEBON

500 gr bahmi-nasi vlees +
500 gr Bretons gehakt

samen 698
Zaterdagvoordeel

TARTAAR
500 gr

Ma. - di. 27 en 28 juli

Dikke vlees-
ribbetjes

kg

Boerenbruin
m. zemelen of
tarwevlokken

AH volle
yoghurt
liter

190

139

398

Delflander jonge
jenever
liter

Mispelblom in-

maakbrandewijn

liter

1395
1675

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruictenler blijft op de kleintjes letten.

ITHO

TAFELVENTILATOREN

bij ons vanaf

f52.--

FA. O R D E L M A N & DIJKMAN
Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285, b.g.g. 3580

Eén van de mooie wapens die tijdons de kermisoptocht te zien was.

'•™mmm 4mm~~im>:-::— ::r̂ ^

Veel belangstelling trok ook het frühschoppen op zondagmorgen bij zaal Conoordia.

De Hengelose kermis is dit jaar, mede door het fraaie zomerweer, door

zeer velen met plezier gevierd. Tijdens do traditionele kermismarkt was

het ontzettend druk en 's avonds met spectaculaire stratencioss niet

minder. Ook de verschillende kermisattracties hadden over belangstel-

ling niet te klagen. Na de stratencross t:okken grote drommen mensen

naar de kermis zaterdagsavond was het zeer druk tot laat in de nacht.

De verschillende paardenkeuringen die tijdens de kermisdagen werden

gehouden konden zich ook in een grote belangstelling verheugen. Op de

„Varssel-Ring" reden meer P.K.'s hun ronden om het Nederlands kam-

pioenschap wegrace en velen trokken zaterdagsavonds na afloop van

de trainingen naar het dorp om zich in het kermisgewoel te storten-

's Zondags vonden de races plaats. De nieuwe schutterskoning van Hen-

gelo 1987 werd Frans Goorman, die na 394 schoten de houten vogel van

zijn plaats knalde. Bij de optocht zondags reed hij aan het hoofd van de

stoet mee. Een optocht die zich kenmerkte door zeer fraaie wagens.

De verschillende horeacgelegenheden deden goede zaken en vele dors-

tige kelen werden gelaafd. Al met al een fijn Hengelose kermis.

Hiernaast en boven nog enkele sfeerplaatjes van de Hengelose kermis.

Woensdag 22 juli, half acht:

Touwtrekwedstrijden
kampioenschap van Hengelo Gld

Organisatie: V.V.V. en TTV Bekyeld

Entree volwassenen f 1.—

Terrein Berenpas, Wit-hmondseweg 41

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 JULI

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)
10 uur ds Brinkerink

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Ribbink

Jeugddienst

VitfE. HMV. KMk
Geen dienst

Avond - en weekenddienst doktoren
rijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 • 9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden,

van 20 t.e.m. 27 juli
F. Schreuder, tel. 1266

Anonieme AlooholUton
Problemen? Bil d»n 08343-3473

Weekenddienst

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

NHIUW
Telefoon 06-0111

brmndwear

Openstelling poatbureaM RUkspollüe Hengelo Gld.
Tel. 05753-1230. Maandag te.rn. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, teL 05753-1397
Ketfenborg: Past. Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wjjkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJi. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 25 juli: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 26 juli: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

B.K. Kerk KeUenborg
R. K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmls, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappeiyke Dienstverlening
Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres : KastanjeLaan 15, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen< telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,

7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,

Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


